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er en individualiseret kognitiv og adfærdsorienteret behandlingstilgang til patienter 

med rygsmerter. I denne kliniske workshop vil Peter med patienter demonstrere, 

hvordan man kan integrere en bred bio-psyko-social tilgang i håndteringen af pa-

tienter med komplekse rygsmerter, samt gennemgå teorien og evidensen bag 

kognitiv funktionel terapi (CFT). 

Målgruppe:  Fysioterapeuter, kiropraktorer og læger m.fl. 

 

Hvem er professor Peter O´Sullivan 

Peter O´Sullivan er professor ved School of Alied Health Sciences, School of Physio-

therapy, Curtin University, og specialist i muskuloskeletal fysioterapi. Peter er en in-

ternational anerkendt forsker, kliniker og formidler inden for det muskuloskeletale 

område. Peter har publiceret mere end 300 videnskabelige artikler med sit team 

og har været keynote speaker ved mere end 100 konferencer. Peters arbejde er 

centreret om at integrere viden fra forskning til klinisk praksis, for at forbedre hånd-

teringen af patienter med smerter i bevægeapparatet. De senere år har hans 

forskning også fokuseret på, hvordan man bedst lærer klinikere at anvende en 

bred bio-psyko-social tilgang til patienter med muskuloskeletale problemer. 

Peter har enestående kommunikationsevner og er en meget dygtig kliniker, og 

hans kliniske kompetencer har inspireret klinikere, der arbejder med langvarige mu-

skuloskeletale smertetilstande over det meste af verden. 

Lørdag d. 1. april 2023 

08.30-09.00  Registrering og morgenmad 

09.00-09.10  Velkomst 

09.10-17.00  Introduktion, hvad er lændesmerter? Hvilke faktorer påvirker 

    lændesmerter, rationale og evidens for kognitiv funktionel  

    terapi 

 

Søndag d. 2. april 2023 

08.30-16.15  Hvordan anvendes kognitiv funktionel terapi klinisk? 

    2 live patient-demonstrationer, klinisk ræsonnering/  

    interventionsplan og diskussion. 

Forplejning: Begge dage morgenmadsbuffet, frokostbuffet, kaffe, te, kage. 

Foreløbigt program 

Kognitiv funktionel terapi 



Tilmelding og betaling 

 

Kognitiv Funktionel Terapi workshop med professor Peter O´Sullivan 

Dato: Lørdag og Søndag d. 1. og 2. april 2023 

Sted: Odense Kongrescenter, Ørbækvej 350, 5220 Odense 

Pris: DKK 3995 inkl. moms, inkl. forplejning 

Tilmelding: Tilmelding til workshoppen foretages i 2 trin: 

 

Trin 1: 

Send en e-mail til ouh.v.painresearch@rsyd.dk med angivelse af ”Tilmelding CFT work-

shop” i emnefeltet samt følgende oplysninger i e-mailen. 

 Fulde navn 

 Arbejdssted 

 E-mail adresse 

 Ønsker til specialkost (Veganer (intet animalsk), vegetar + fisk. Vegetar + mælkepro-

dukter + æg. Vegetar + mælkeprodukter + æg + fisk. Glutenallergi. Laktoseallergi. 

Nøddeallergi. Skaldyrsallergi) 

 Ønsker du at betale med EAN nr. fremsendes desuden kontaktperson på 

arbejdsplads, navne på deltagere. 

 

Trin 2: 

Indbetaling af DKK 3995,- til Odense Universitetshospital via nedenstående bank, 

oplysninger eller Mobilepay nr. 

Bank: Jyske Bank 

Reg.: 7562 Kontonr. 0001090051 

IBAN: DK4775620001090051 

SWIFT-BIC: JYBADKKK 

Mobilepay: 75072 

Ved indbetaling bedes du angive dit fulde navn PLUS 10231040. Tilmelding er først 

gældende efter indbetaling. 

Bekræftelse på tilmelding fremsendes til din e-mail, når betalingen er registreret (typisk et 

par dage efter betaling) 

 

Ved spørgsmål vedrørende workshoppen, kontakt venligst ouh.v.painresearch@rsyd.dk  


